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HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
Voorganger: ds. Mariska van Beusichem (stadspastor)
Ambtsdragers: Geke Cleveringa, Popke Alkema, Sytske
Nijmeijer
Lector: Joke Leeuw-Kralt
Organist: Bert Koerselman
Koster: Niels Buitenhuis

Oppas voor baby’s en peuters. De kinderen kunnen tijdens de
collecten worden opgehaald.
Kinderkring voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een
kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – INVOCABIT – THEMA: in de woestijn
Welkom en mededelingen

Lezing: Genesis 2: 15-17 en 3: 1-9

Openingslied 91a
‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (staand)

Psalm 51: 1, 4 ‘Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht’

Openingswoorden (staand)
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 547 ‘Met de boom des levens’
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderkring

Lucas 4: 1-13 Kiezen
Op de eerste zondag van de
veertigdagentijd komen we Jezus tegen in
de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij
zijn kracht om er zelf beter van te worden
en het leven naar zijn hand te zetten? Of
kiest hij voor de weg van de Eeuwige?

Lezing: Mattheüs 3: 13 - 4: 11
Lied 539 ‘Jezus, diep in de woestijn’
Uitleg en verkondiging
Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Collecten en kinderen komen terug
Slotlied 538 ‘Een mens te zijn op aarde’ (staand)
Wegzending en zegen

COLLECTEN IN DEZE DIENST
1e collecte: Diaconie, 2de collecte: Kerk,
3de collecte (uitgang): Wijkkas
Je mag er best eens bij stil staan: alle activiteiten die door het
jaar heen in de wijkgemeenten worden georganiseerd. Overal
zijn vrijwilligers bezig de verbondenheid met hun kerk handen
en voeten te geven en zo verbindingen te leggen met anderen,
binnen en buiten de gemeente. Voor mensen van alle

leeftijden en ‘smaken’ is er altijd wel iets te doen, te lezen, te
horen, te beleven. Vrijwel al die activiteiten worden betaald
vanuit de Wijkkas en daarvoor is vandaag de derde collecte
bestemd. Het behoeft geen betoog dat ieders bijdrage van
harte welkom is. Eigenlijk is die een gift aan jezelf!
Denkt u ook aan de ZWO-bus?

LEVEN IS MEELEVEN
Bloemengroet
De bloemen zijn afgelopen zondag naar dhr en mevr Veen
gebracht. Met een hartelijke groet en als steun in de rug vanuit de
Open Kring gemeente
Geboren
Lievelot Amely Juliët Versteeg, dochter van Freek en Sabine
Versteeg en zusje van Vlinder en Violet, is geboren op 1 maart
2019.
Liturgisch bloemstuk
In de 40dagentijd leven we toe naar Pasen, feest van ‘een nieuw
begin’. Dat is ook het thema van deze komende weken. Jezus’
liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen
maken. Iedere zondag zullen we kort vertellen wat het symbolisch
bloemstuk uitbeeldt.
Het getal 8 (8 flessen) is het uitgangspunt van de schikkingen. De
achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd, de
overgang van iets ouds naar iets nieuws.
Tussen het riet is water te zien. Water geeft immers nieuw leven.
Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Deze zondag staan
de 8 flessen in een cirkel als symbool voor de aarde. De flessen
zijn verbonden door klimopranken, teken van solidariteit.
“Steeds weer anders, zo vertrouwd als Hij mij is,
Zo vreemd blijft Hij mij,

ik volg Hem, maar volgen kan ik Hem niet”.
Lectio Divina
De Open Kring is een van de vijf Zwolse kerken die in de
veertigdagentijd haar deuren opent voor Lectio Divina. De kaars
wordt aangestoken. We bereiden ons voor. Een korte Bijbeltekst
wordt herhaaldelijk, zorgvuldig en in diverse vertalingen gelezen.
Je zoekt woorden die jou raken. Je denkt na over die rake
woorden. Je verbindt ze met je leven hier en nu. Wat leeft er in
je? In stilte mijmer je over de betekenis van die woorden in jouw
hier en nu.
Lectio Divina bestaat uit lectio (lezen), meditatio (mediteren),
oratio (bidden) en contemplatio (rusten). Alle dinsdagen tijdens
de veertigdagentijd in de Open Kring van 21.00 – 21.45 uur.
Welkom en luister naar wat de stilte jou vertelt, ds. Cor Baljeu.
De overige Zwolse kerken, zie: https://www.contemplatio.nl/lectiodivina-in-zwolle/
Yentl dinsdag 12 maart.
As dinsdag 12 maart is er weer een bijeenkomst van Yentl. Deze
keer beginnen we om 20.30 met koffie. Om 21.00u sluiten we dan
aan bij Lectio Devina van ds. Cor Baljeu. Voor meer informatie
kunt u/je contact opnemen met Miranda Landsman,
scriba@openkring.nl

Uitslag kerkbalans 2019
De uitslag van de actie Kerkbalans 2019 is bekend. Allereerst
een hartelijke dank voor alle mensen die bij de organisatie zijn
betrokken. 50 vrijwillige lopers die de enveloppen hebben
weggebracht en weer opgehaald. Ik geef je het te doen. Geweldig
bedankt!
Om de Open Kring ook in de toekomst open te houden hadden
we gevraagd om meer te geven dan het vorige jaar. Dat is maar
gedeeltelijk gelukt. De mensen die hebben gegeven hebben goed
gegeven en dat levert per ingevulde reactie een hoger bedrag op.
Maar er is van 40% van de leden geen reactie ontvangen. Dat
geeft een resultaat dat 10.000 euro lager uitgevallen is dan vorig
jaar. Dat moet beter kunnen. Als u nog niet hebt gereageerd
willen we u vragen om uw reactie naar het Kerkelijk Bureau op te
sturen of in de collecte zak te deponeren.
In de mei actie zal u gevraagd worden om te geven voor de
Solidariteitskas en voor uw eigen wijk, zodat we aan het eind van
het jaar toch een positief resultaat kunnen meedelen.
De gedetailleerde uitslag staat op de website van de Open Kring.
Als u nog vragen hebt kunt u daarmee terecht bij de
kerkrentmeesters.
Fred Ridderbos, kerkrentmeester
Meedenkers gezocht....
Nu het succesvolle diaconale project van 2018 is afgesloten
willen we als diaconie nadenken over een diaconaal doel voor
2019. Graag nemen we u daar in mee.
Bent u betrokken bij een doel, ver weg of dichtbij, en heeft dat
doel wat meer aandacht, bekendheid en steun nodig, geef het
aan ons door! Ook als u in uw kring van familie of vrienden iets
weet kunt u dat doorgeven. Graag zelfs!
Wellicht kiezen wij uw suggestie uit! Er is al een startbedrag: een
doos cartridges heeft 134,10 euro opgebracht! Wilt u meedenken,
stuur dan een reactie naar diaconie@openkring.nl
Armbandje verloren
Afgelopen zondag ben ik, Sytske Nijmeijer, mijn gouden
armbandje kwijt geraakt. Het zou kunnen dat iemand het
gevonden heeft, buiten vanaf het fietsenhok tot aan de deur of in
de garderobe en hal.Mocht dat zo zijn: ik ben vandaag in de kerk
en anders graag mailen naar diaconie@openkring.nl of afgeven
aan een koster.
Open dag van de Zorg op 16 maart.
Op zaterdag 16 maart van 11-15u is de Open Dag van de Zorg.
Het Zonnehuis doet mee en wij willen onze kerkzaal die zaterdag
ook graag openstellen. Mensen kunnen een kijkje nemen,
eventueel een kaarsje aansteken en informatie krijgen. Daarvoor
zijn we op zoek naar gemeenteleden die ons die dag zouden
willen helpen. Bent u zaterdag 17 maart tussen 10.30 en 15.30u
beschikbaar, al is het maar een uurtje, laat het dan even weten.
Dat kan via mail (scriba@openkring.nl) of na afloop van de dienst
aan een van de ambtsdragers. Alvast bedankt. Hartelijke groet,
Miranda Landsman
Let op: Nieuw rekeningnummer voor kerkbalans!
De Protestantse Gemeente Zwolle heeft een nieuw
rekeningnummer voor kerkbalans (uw jaarlijkse bijdrage). Maar
op de rekeningafschriften zien we dat er nog vaak naar het oude
bankrekening geld wordt overgemaakt. Nu wordt dat nog
doorgeboekt naar het nieuwe rekeningnummer, maar die service
stopt een keer. Dus: wilt u controleren of u uw kerkbalansbijdrage
op ons nieuwe RABO-rekeningnummer overmaakt? Ook als u
zeker denkt te weten dat u het goed doet?
Ons nieuwe rekeningnummer is: NL54RABO 0373 734 166 t.n.v.
CvK Protestantse Gemeente Zwolle. Alvast bedankt!
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk
Bureau. Tel: 038-4217596 of mail: administratie@pknzwolle.nl
Grote Kerk - Michaëlsvieringen, elke zondag om 16.30 uur
Tijdelijk krijgen de vieringen klank en kleur in de intieme ruimte
van het Hoogkoor, vanwege de verbouw van de kerk die enige

maanden zal duren. Tot Pasen lezen we in elke viering uit het
Johannesevangelie.
10 mrt Michaëlsviering, vg. ds. Martin Jans, studentenpastor
17 mrt Michaëlsviering Vesper, liturgen Els Rademaker-Vos en
Christa van Stappen
Zwolse Bijbel Opnieuw
Vanuit Academiehuis de Grote Kerk wordt een groots project
opgezet. En ú kunt daaraan bijdragen.
In de 15e eeuw schreven broeders van de Moderne Devotie in
het Zwolse fraterhuis de Bijbel over. Dit pronkstuk van Zwolse
cultuur is helaas beschadigd geraakt door de eeuwen heen. Wij
vinden het tijd voor een nieuwe, u ook? Alle Zwollenaren worden
uitgenodigd om in het hoogkoor van de Grote Kerk een stukje van
de Bijbel over te schrijven. Verenigingen, instellingen, bedrijven
en kerken worden gevraagd mee te schrijven.
Zwolse kunstenaars worden uitgenodigd de teksten te versieren.
Wanneer alle teksten uit de Bijbel zijn overgeschreven en
verzameld, zal deze Bijbel daadwerkelijk worden uitgegeven. Het
project zal starten op 1 april en eindigen op 14 juni 2019
Wij zoeken vrijwilligers die het overschrijven in goede banen
leiden. Het gaat met name om het geven van een korte instructie
en het (eventueel) beantwoorden van vragen. Heeft u twee uur
de tijd om deze taak op u te nemen, geef u dan op! Uiteraard
bent u ook van harte welkom met ons mee te schrijven.
U kunt zich opgeven als vrijwilliger via
zwolsebijbel@academiehuis.nl t.a.v. Grace Blankestijn
Op 14 maart is er een vrijwilligersbijeenkomst om 19.30u in de
Grote Kerk. U kunt dan meer vernemen over dit spraakmakende
project. Van harte welkom!
Voor meer informatie ga naar: www.zwolsebijbel.nl
Hartelijke groet, Het team Zwolse Bijbel
Mannenzangavond 16 maart, Plantagekerk Zwolle
De kerkdeuren gaan om 19:15 uur open, de zang begint om
20.00 uur. De muzikale leiding is in handen van Martin van
Heerde, het orgel wordt bespeeld door Harm Hoeve en er is een
korte overdenking door ds. Henk Messelink.
De toegang is gratis. Tijdens de avond is er een collecte,
waarvoor de complete opbrengst bestemd is voor stichting
Kadera, met speciale bestemming de locatie voor mannenopvang
in Zwolle.
Kamer/woonruimte gezocht
**Goedendag, ik ben op zoek naar een particuliere kamer voor
mijn zoon van bijna 18 jaar. Hij studeert in Zwolle aan het Deltion
college. De studentenkamers zijn over het algemeen duur
waardoor we verder zijn gaan na denken over een particuliere
kamer bij bijvoorbeeld iemand in huis die een privé kamer kan
bieden. We zijn zelf ook christelijk en kwamen zodoende de site
van de PGZ terecht. Onze vraag is: is er in uw gemeente ook
iemand die kamers verhuurt of wil verhuren voor onder de 300,inclusief gas/water en licht? Ik hoop dat u ons kunt helpen of
verder helpen. Vriendelijke groeten, Henk Russcher (contact via
scriba@openkring.nl)
**Wij, Peter en Rosanne, hopen 29 augustus 2019 te gaan
trouwen. Momenteel zijn wij beiden nog student (hbo-theologie),
dat maakt het lastig voor ons om een plekje te vinden waar wij
samen mogen wonen. Om deze reden willen wij u vragen of u
wellicht iets voor ons weet, of dat u onze oproep misschien met
de gemeente kunt delen.
Omdat wij actief betrokken zijn bij Academiehuis de Grote Kerk
en beiden nog studeren in Zwolle, heeft het onze voorkeur om in
Zwolle te gaan wonen. Wij zijn op zoek naar een huisje of
appartement in Zwolle met een maximale kale huurprijs van
€720,-. Wij hopen dat u ons kunt helpen een fijn plekje te vinden
waar wij samen kunnen starten. Alvast hartelijk bedankt.
Peter de Graaf en Rosanne Hofman, (contact via
scriba@openkring.nl)

AGENDA
Di 12 mrt 20.30: Yentl (sluit aan bij Lectio Divina)
Di 12 mrt 21.00-21.45: Lectio Divina
Wo 13 mrt 19.30-21.00: Open Kring Koor

Do 14 mrt 20.00: Kerkrentmeesters
Vr 15 mrt 10.00-12.00: Koffie inloop ochtend

VOLGENDE WEEK ZONDAG
Zo 17 mrt zal om 9.30u voorgaan Gerald Schutte.

In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal voorgaan ds. G.
Nijland.

KOPIJ ZONDAGSBRIEF
Kopij voor de volgende Zondagsbrief kan tot uiterlijk woensdag
18.00 uur worden aangeleverd via het

e-mailadres zondagsbrief@openkring.nl
Meer informatie op onze website: www.openkring.nl

